
Pastorala

 Gurekin oinez dabil bera, gure beldur eta itxaropenen erdian, gure larrialdi eta 
zalantzen erdian. Urte zail honek badu Jesus berpiztu eta lehenengo egunen antza: gertaera 
asko ulergaitzak dira, baina sumatzen da garai berria datorrela. Kleofas eta bere Emauseko 
lagunak bizirik zegoela konturatu ziren Jesus haien etxean sartzean, ogia zatitu eta banatu 
zuenean… orduan konturatu ziren haien erdian oinez zebilela. Orain, haien moduan, 
Berri On hori guztiei helarazteko garaia da, komunitate hau osatzen dugun guztiongana 
zabaltzeko garaia. Pozez, indarberrituta, beldurrik gabe. Gure garaia da, guztiona, Jesusen 
jarraitzaileena bereziki! 
 Ikastetxea bizitza 1ospatzeko lekua izatea nahi dugu, besteei 2zerbitzatzeko 
lekua, Jesusek egin zuen gisa. Hainbat bizikidetza proposamenetan 3elkartzeko eta fedea 
gure seme-alabei 4transmititzeko lekua. Etapa bakoitzean zenbait proiektu proposatuko 
ditugu lau dimentsio horiek garatzeko.

Etapa arduradunengana jo dezakezue:

· Haur Hezkuntzako Pastorala: Izaskun Iriarte iiriarte@aldapeta.eus 
· Lehen Hezkuntzako Pastorala: Eñaut Zamakola ezamacola@aldapeta.eus 
· Bigarren Hezkuntzako Pastorala: Idoia Alzola ialzola@aldapeta.eus 
· Batxilergoko Pastorala: Iñaki Otegui iotegui@aldapeta.eus 
· “Ibiltariak” taldeak (LH 4-6): Ana García Vaquero anagarcia@aldapeta.eus 
· “JAIA” taldeak (Bigarren Hezkuntza eta Batxilergoa):  

Fran Del Campo frandelcampo@aldapeta.eus  
eta Ane Gorrotxategi  anegorrotxategi@aldapeta.eus 

· FESTA - Pastoral Familiarra: Arantxa Irizar 
eta Joserra Míguez  festa@aldapeta.eus 

· Hezitzaileen Pastorala: Félix Alvaro  falvaro@aldapeta.eus 
· Pastoral Orokorra eta Madeleine komunitatea:  

Hugo Diego Akaiturri SM hugosm@aldapeta.eus 



Gu ezagutzeko, zatozte webgunera:

Ospakizunak: Gabonak, Aste Santua, barkamena, 
eukaristiak gelaka edo mailaka… Eta, igandero, 12etan 
meza guztiontzat, eta 19:30ean (hilean behin) gazteentzat. 

Proposamenak etapaka (uhartea, erromesaldiak, e.a.) 
Madeleine Komunitateko astebukaera, txangoak, e.a. 

Janari bilketak, Kiloaren kanpaina, Acción marianistaren 
Aste Solidarioa, Boluntariotza, e.a

Goizeko Otoitza, Jesusekin topaketa, Fede Taldeak, 
topaketa bizipenak eta gogo jardunak DBH eta Batxilergoan, 
hileroko otoitza otoiztegian, laguntza pertsonala, e.a.

FEDE IBILBIDEAK LEHEN HEZKUNTZAKO 4. MAILATIK HASITA 

+ Haur Hezkuntzan abiatzen den “Jesusekin topaketa” bizipenarekin eta parrokietan egiten 
den Lehen Jaurnartzearen prestaketarekin batera (Lehen Hezkuntza 1 - 3), taldekako Fede 
ibilbide bat proposatzen dugu:

IBILTARIAK 4., 5. eta 6. mailan: ikasturte hasierako bilera batean azalduko diegu gurasoei

· Bilera hilero (hilean ostiral 1) 13:00etatik 14:00etara, izaera misiolaria.

· 3 topaketa edo txango, hiruhilekoan bana.

· Eskolako kanpainetan parte hartu eta igandetako eukaristia batzuk animatu

· 6. mailan Piriniotako kanpamendua uztaileko lehen hamabostaldian.

· Izen-ematea: zerbitzuetan izena emateko inprimakiaren bidez. 

OSPATU

ZERBITZATU

ELKAR BIZI

TRANSMITITU
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  JAIA (JESUSEN ATZETIK IBILTARI ALDAPETA)

Ikasturte hasieran aurkeztuko diegu ikasleei

· Asteroko bilera: ostiraletan, 15:15etik 16:30era     

· Astebukaerako 3 irteera.

· Beste jarduerak: gaubeilak, eukaristiak, Gabonetako Kanpaldia, Gazteen Pazkoa (1.Btx), e.a.

· Udako jarduerak:

· Udako Kanpaldia Piriniotan (DBH)

 Donejakue Bidea (1. Btx)

· Misio eta Komunitate bizipena (2. Btx)

· Sendotza 2. Batxilergoan

· Izen-ematea: zerbitzuetan izena emateko inprimakiaren bidez. 

  FESTA - PASTORAL FAMILIARRA  

Pastoral Familiarrak, etapetako arduradunen eskutik, hainbat proposamen luzatzen digu:

· HH: belen mugikorren erakusketa / gabon-kantak Donostian barrena / Mariaren 
erromesaldia / Ospakizunak eta prestakuntza Abendualdian eta Aste Santuan 

·  LH 1./2./3.: uhartean lehorreratzea / belen mugikorren erakusketa / gabon-kantak 
Donostian barrena / Santo Tomas eguna / 1. Jaunartzea familian oroitzen (3.)

· LH 4./5./6.: uhartean lehorreratzea / GO ON: Gaueko Otoitza familian / Zinema 
ikastetxean / Mariaren erromesaldia / Familia taldeak ZZZ / 

· DBH eta Btx: uhartean lehorreratzea / God-Talent / Janari bilketa / Boluntariotza / 

· Helduentzat: GO ON (otoitz eskola) / Igandeko meza 12etan

 



  MADELEINE KOMUNITATEA     
 “Madeleine Komunitatea” ikastetxean elkarrekin sentitzeko modu berri eta egokia 
da. Ikastetxea da Familia Marianistaren proiektuetako bat dugu, baita Familiak Donostian 
duen proiektu ebanjelizatzailearen plataforma nagusia ere. 

 Jesusen Jarraitzaileak gara, nukleo inspiratzaile eta eragile batekin, jasotzera 
emana dagoen komunitatea eraiki nahi dugu. Denei irekia, inklusiboa eta zabala; alaia, 
zerbitzaria eta bizipenez betea; familiengana, gazteengana eta pobreengana irekitzen 
dena; ospakizun parte-hartzaile, eder eta esanguratsuak dituena. Lehen komunitate 
kristauek Mariaren inguruan egiten zuten moduan. 

 Madeleine komunitatea garela sentitzeko une bereziak: urteroko Madeleine 
topaketa, Gabonetako meza, Madeleine festa AMren aste solidarioan, Pazko gaubeila eta 
Mariaren erromesaldia. 

“Jesus bera gerturatu zitzaien  eta beraiekin joan zen” 
(Lc 24,16)
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